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Minima

Werklozen en mensen met een bijstanduitkering

Handhaven 120% bijstandsnorm, met aandacht voor kinderen en werk.

Vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd, maar niet verplicht.
Uiteraard moet er gekeken worden waar iemand affiniteit mee heeft.
Het mag niet ten koste gaan van betaalde banen.

Iedere inwoner die onder de 120% norm valt, heeft recht op diverse
voorzieningen, zodat een menswaardig bestaan mogelijk blijft.
Lia
Boeren

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de huursubsidie
behouden.

Eric
Menheere

Er moet betere begeleiding komen van en naar werk.
Voedselbank

Mensen met een beperking

Zorg dat de voedselbank overbodig wordt, zodat niemand voor een
menswaardig bestaan afhankelijk is van gulheid van anderen.

Alle openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn. Dit zorgt voor
deelname aan het sociaal verkeer.
Er moeten meer aangepaste woningen komen, voor gezinnen waarvan
een ouder of kind gehandicapt is.
Denise
Huijbregts

Werk moet beter worden beloond, aangezien de 120%
bijstandsuitkering in de praktijk soms voordeliger is dan werk.

Kinderen moeten kunnen spelen en geen verplichte zorgtaak hebben
voor een ouder.

Wanneer nodig, actief mee zoeken naar een locatie voor de
voedselbank.
Björn
Vaarwerk
Mantelzorg

Zorg

Mantelzorgers moeten meer gewaardeerd worden. Dankzij hen worden
er miljoenen in de zorg bespaard.

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid / menswaardig bestaan.
Er moet meer maatwerk komen bij zorgvragen. Iedere situatie is
anders.
Jacqueline
Trouw

Er moet meer bekendheid gegeven worden aan wijkteams, wijkzusters
en mogelijke subsidies.
De huisartsenpost moet open blijven, want iedereen heeft recht op
snelle zorgverlening.
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Albert
Braspenning

Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Daarom willen we die minstens 1
dag per week vrij laten zijn. Ook 2 weken vakantie per jaar moet
mogelijk zijn.
Er moet altijd professionele hulp zijn voor de naaste / hulpbehoevende,
wanneer de mantelzorger vrij is, zodat zorgverlening doorgaat.
De pensioenopbouw van de mantelzorgers moet geregeld worden,
wanneer deze noodgedwongen hun baan hebben opgezegd.
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